
สยามวิชาการ ปีที่ 23 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 41 สิงหาคม 2565 – ธันวาคม 2565 

Siam Academic Review Vol.23, No.2, Issue 41, August 2022 – December 2022 

 

 

 

- 58 - 

Received: Apr. 7, 2022  •  Revised: May 17, 2022  •  Accepted: Jun. 2, 2022 
 

วสัิยทศัน์ซาอุดีอาระเบีย 2030:  

โอกาสและความท้าทายของตลาดแรงงานไทย 

Saudi Vision 2030:  

Opportunities and Challenges of Thai Labor Market 
 

อริสรา อคัรพิสิฐ (Arisara Akarapisit) 1 

 

บทคัดย่อ 

การปฏิรูปประเทศครัง้ประวตัิศาสตร์ตามวิสยัทศัน์ซาอดีุอาระเบีย 2030 อาจเป็นเหตผุลหนึ่งท่ีทํา

ให้ซาอดีุอาระเบียกลบัมาฟืน้ฟูความสมัพนัธ์ทางการทตูสู่ระดบัปกติอย่างสมบรูณ์กับไทยหลงัปมร้าวนาน

กว่า 30 ปี ความมุ่งมั่นอนัสูงสุดเพ่ือลดการพึ่งพารายได้หลักจากนํา้มนัและสร้างความหลากหลายทาง

เศรษฐกิจทําให้ซาอุดีอาระเบียต้องการแรงงานต่างชาติหลายล้านคนในโครงการพฒันาต่างๆ การเยือน

ซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ตามคําเชิญของเจ้าชาย

มฮุมัมดั บนิ ซลัมาน แหง่ราชอาณาจกัรซาอดีุอาระเบีย ในวนัท่ี 25-26 มกราคม พ.ศ. 2565 นํามาซึ่งโอกาส

ในการสร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันในหลายด้านระหว่างสองประเทศ และหนึ่งในนัน้คือ

ข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงาน การกลับมาสร้างความสัมพนัธ์ด้านแรงงานระหว่างประเทศนับเป็น

โอกาสอันสดใสของแรงงานไทยทัง้ในด้านการเป็นท่ียอมรับของนายจ้างต่างชาติ โอกาสในการเข้าไป

ทํางานของแรงงานสตรี การนําเข้าแรงงานตา่งชาติจํานวนมากโดยเฉพาะในภาคบริการ และบทบาทของ

รัฐบาลไทยในด้านการทูตและการยกระดบัคณุภาพของแรงงานไทย แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีความท้า

ทายของแรงงานไทยไมว่า่จะเป็นด้านระดบัการศกึษาและทกัษะทางภาษา ความยากลําบากในการปรับตวั 

การใช้ชีวิต และปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งการทํางาน และประเด็นความอ่อนไหวทางการเมือง ดงันัน้การ
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จดัส่งแรงงานไทยไปซาอุดีอาระเบียจะประสบความสําเร็จเพียงใดขึน้อยู่กับความมุ่งมั่นอย่างจริงจังทัง้

ระดบัภาครัฐและระดบับคุคล 

 

คําสําคัญ:  วิสยัทศัน์ซาอดีุอาระเบีย 2030, โอกาส, ความทา้ทาย, ตลาดแรงงานไทย 

 

Abstract 

The historical country reform in line with Saudi Vision 2030 could be one of the reasons 

to let Saudi Arabia having fully restored diplomatic ties with Thailand after the dispute over three 

decades. With the ultimate ambition to reduce its dependency on oil revenues and enhance 

economic diversification, Saudi Arabia needs millions of migrant workers to fulfill the 

development projects. The official visit on January 25-26, 2022 to Saudi Arabia by Prime 

Minister Prayut Chan-o-cha at the invitation of the Saudi crown prince creates opportunities for 

bilateral cooperation and development in various sectors between the two kingdoms, and one of 

those is labor cooperation arrangements. The restoration of working ties between the countries 

shows a promising opportunity to bring back Thai workers to Saudi Arabia in terms of Thailand’s 

worker reputation, job opportunities for female workers, import of a large number of migrant 

workers, especially those in the service sector, and roles of the Thai government in diplomatic 

ties and in improving the quality of Thai labors. However, there might be several challenges for 

Thai labors to overcome in terms of weaknesses in education level and language skills, 

difficulties in cultural and life adaptation, possible working problems, and politically sensitive 

issues. Therefore, how far the success of exporting Thai workers to Saudi Arabia depends on 

the attempts both at the government and individual levels. 

 

Keywords:  Saudi Vision 2030, Opportunities, Challenges, Thai Labor Market 

 

บทนํา 

วิสยัทศัน์ซาอดีุอาระเบีย 2030 (Saudi Vision 2030) ถือเป็นนโยบายครัง้ประวตัิศาสตร์ท่ีมี 

เป้าหมายสูงสุดเ พ่ือทําให้ซาอุดีอาระเบียกลายเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ

นอกเหนือจากการพึ่งพารายได้หลักจากการขายนํา้มันเช่นในอดีต นโยบายดังกล่าวผลักดันให้

ซาอดีุอาระเบียจําเป็นต้องเปิดประเทศและหนัมาฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์ทางการทตูกบัประเทศตา่งๆ ซึ่งหนึ่งใน
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นัน้คือประเทศไทย ด้วยโครงการพัฒนาประเทศขนาดใหญ่จํานวนมากทําให้ซาอุดีอาระเบียต้องการ

แรงงานตา่งชาติหลายล้านคนเน่ืองจากซาอดีุอาระเบียประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศมา

อย่างยาวนานซึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรมของสังคมแรงงานในซาอุดีอาระเบีย ระบบการศกึษาท่ีมุ่งให้

ความสําคญักบัความรู้เชิงศาสนาและนิติศาสตร์อิสลามจนทําให้ขาดแคลนแรงงานท่ีตรงกบัความต้องการ

ของตลาด รวมถึงความเคร่งครัดของศาสนาและกรอบจารีตทําให้แรงงานสตรีถกูจํากดัโอกาสในการทํางาน 

ด้วยเหตนีุซ้าอดีุอาระเบียจงึเป็นตลาดแรงงานท่ีใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคตะวนัออกกลาง 

 ผลจากการฟืน้ฟูความสมัพนัธ์ทางการทูตระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียหลงัความสมัพนัธ์ร้าว

นานกว่า 30 ปี ทําให้ทัง้สองประเทศกลับมาสร้างความสมัพนัธ์ด้านแรงงานระหว่างประเทศอีกครัง้และ

นับเป็นโอกาสอันสดใสของแรงงานไทยในภาวะท่ีอตัราการว่างงานในประเทศเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง 

อยา่งไรก็ตามการเข้าไปทํางานในซาอดีุอาระเบียยงัคงมีความท้าทายท่ีต้องรับมือ บทความนีจ้ึงมุ่งนําเสนอ

วิสยัทศัน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 ท่ีส่งผลต่อการฟืน้ฟูความสมัพนัธ์ด้านแรงงานระหว่างประเทศท่ีนํามาซึ่ง

โอกาสและความท้าทายของตลาดแรงงานไทย 

 

การปฏรูิปประเทศครัง้ประวัตศิาสตร์ของซาอุดีอาระเบีย 

 ซาอดุีอาระเบียซึ่งได้ช่ือว่าเป็นศนูย์กลางของศาสนาอิสลามแบบอนุรักษ์นิยมอย่างสุดขัว้กําลัง

เผชิญกบัความเปล่ียนแปลงหลายด้านอย่างไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนนบัตัง้แต่มีการก่อตัง้ประเทศ การปฏิรูป

ประเทศครัง้ประวตั ิศาสตร์ทัง้ในแง่ของการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา โครงสร้างทางสังคม และการ

ปราบปรามการคอรัปชั่นในหมู่สมาชิกราชวงศ์ เช่น การประกาศตดัสมัพนัธ์ทกุด้านกบักาตาร์ด้วยข้อ

กล่าวหาในการมีส่วนสนบัสนนุการก่อการร้ายข้ามชาติ การปราบปรามการฉ้อโกงของเจ้าชายหลาย

พระองค์และเจ้าหน้าท่ีรัฐจํานวนมากด้วยปฏิบตัิการจบักมุและควบคมุตวัแบบจู่โจม การอนญุาตให้สตรี

ขบัรถยนต์ จกัรยานยนต์ และรถบรรทกุ รวมทัง้วิสยัทศัน์ซาอดีุอาระเบีย 2030 กําลงัเป็นจดุสนใจท่ีทัว่โลก

จบัตามองนบัตัง้แตม่กุฎราชกุมารมฮุมัมดั บิน ซลัมาน บิน อบัดลุอะซีซ อลัซะอดู (His Royal Highness 

Prince Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) ทรงขึน้เป็น “ผู้ปกครองสงูสดุในทางพฤตินยั" 

ของซาอดีุอาระเบีย ด้วยพระชนมายเุพียง 32 พรรษา ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561 (เดอะเนชัน่, 2561) 

 เบือ้งหลงัจดุเปล่ียนครัง้ยิ่งใหญ่ของซาอดุีอาระเบียมีสาเหตหุลกัมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่ง

เป็นผลมาจากราคานํา้มนัโลกตกต่ําจนเกิดวิกฤตการเงินในประเทศ ทําให้ซาอดุีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ผลิต

และผู้ส่งออกนํา้มนัรายใหญ่ท่ีสดุของโลกต้องแสวงหาท่ีพึ่งใหม่ทางเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกบัแนวโน้มของ

เศรษฐกิจโลกในปัจจบุนัท่ีเร่ิมลดการพึ่งพานํา้มนัลง เน่ืองจากท่ีผ่านมาซาอดุีอาระเบียต้องนํา “เงินเย็น” 

หรือ “passive income” ท่ีได้จากการขายนํา้มนัจํานวนมากมาจนุเจือประชาชนในประเทศในช่วงสภาพ

เศรษฐกิจถดถอย ซึ่งหากมีการนําเงินเย็นดงักล่าวมาใช้เพิ่มขึน้เร่ือยๆ โดยไม่แสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ 
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ก็อาจทําให้สภาพเศรษฐกิจของซาอดุ ีอาระเบียยิ ่ง ย่ําแย ่ลง (ประชาไท, 2565) ด้วยเหตนีุร้ ัฐบาล

ซาอดีุอาระเบียภายใต้การนําของเจ้าชายมฮุมัมดั บนิ ซลัมานจึงกําหนดวิสยัทศัน์ซาอดีุอาระเบีย 2030 ขึน้

เพ่ือรับมือกับสถานการณ์สําคัญ 2 ด้าน ได้แก่ การลดลงของราคานํา้มัน และความท้าทายด้าน

ประชากรศาสตร์ ในด้านการลดลงของราคานํา้มนั ราคานํา้มนัท่ีลดลงในปี พ.ศ. 2557-2558 จาก 115 

ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่บาร์เรลส่งผลให้ซาอดีุอาระเบียต้องใช้งบประมาณขาดดลุ ซึ่ง

ตอกยํา้ถึงความจําเป็นของการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ (Ghafar, 2018) นอกจากนีนํ้า้มนัยงั

เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วหมดไป และมีการถกเถียงกันเร่ือยมาว่าแท้ท่ีจริงแล้วซาอุดีอาระเบียมี

ปริมาณนํา้มนัสํารองอยู่เท่าใด ดงันัน้จึงเป็นความจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือเตรียมตวัสําหรับอนาคตหลงันํา้มัน 

(Post-oil future) ซึง่นัน่เป็นความมุ่งมัน่อนัสงูสดุของวิสยัทศัน์ซาอดีุอาระเบีย 2030 (Nuruzzaman, 2018) 

ส่วนในด้านความท้าทายด้านประชากรศาสตร์ จํานวนประชากรของซาอุดีอาระเบียยังคงเติบโตอย่าง

รวดเร็ว โดยในพ.ศ. 2559 ชาวซาอดีุอาระเบียประมาณร้อยละ 70 มีอายต่ํุากว่า 30 ปี และคาดว่าใน พ.ศ. 

2573 คร่ึงหนึ่งของประชากรจะมีอายต่ํุากว่า 25 ปี นัน่หมายความว่า รัฐบาลจะต้องสร้างงานใหม่ๆ หลาย

ล้านตําแหน่งสําหรับคนเหล่านีใ้นอนาคตอนัใกล้ซึ่งจะย่ิงเป็นการเพิ่มแรงกดดนัตอ่งบประมาณของรัฐบาล 

(Kosárová, 2020) 

 

วิสัยทศัน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 

 เจ้าชายมฮุมัมดั บนิ ซลัมานได้ประกาศวิสยัทศัน์ซาอดีุอาระเบีย 2030 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 

2559 และมอบหมายให้สภากิจการเศรษฐกิจและการพฒันา (Council of Economic and 

 Development Affairs: CEDA) ดําเนินการเพื่อปรับเปล่ียนทิศทางการพฒันาประเทศโดยมีเป้าหมาย

เพ่ือลดการพึ่งพารายได้หลักจากการขายนํา้มัน ด้วยเหตุนีน้โยบายสําคัญๆ ในวิสัยทัศน์ดังกล่าวจึงมี

ลกัษณะเป็นการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจเพ่ือแสวงหารายได้ใหม่ๆ ในการนํามาหล่อเลีย้งประเทศในอนาคต

โดยอาศยัความได้เปรียบของตนเอง 3 ประการ ได้แก่ (1) บทบาทความเป็นศนูย์กลางของโลกอาหรับและ

โลกมสุลิมในฐานะท่ีเป็นท่ีตัง้ของนครอนัศกัดิ์สิทธ์ิ คือ มกักะห์ และมะดีนะห์ (2) ความเข้มแข็งทางการเงิน

ในฐานะท่ีเป็นแหลง่ผลิตพลงังานท่ีมีศกัยภาพในการลงทนุสงู และ (3) การมีตําแหน่งท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ท่ี

เช่ือมโยงสามคาบสมทุรเข้าไว้ด้วยกนั (Grand and Wolff, 2020)  

 วิสยัทศัน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 ประกอบด้วย 3 เสาหลกั ได้แก่ (1) 1 7สงัคมที่มีชีวิตชีวา (Vibrant 

Society) ทัง้วิถีชีวิตแบบเมือง วฒันธรรม ความบนัเทิง และกีฬา (2) 1 7เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู (Thriving 

Economy) การจ้างงาน การสนบัสนุนสตรีทํางาน ความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล การลงทุน

สาธารณะ การลงท ุนจากต ่างประเทศ และการส่งออกสินค้าอื ่นที ่ไม ่ใช ่นํา้มนั  และ (3) 1 7 ชาติท่ี

ทะเยอทะยาน 17 (Ambitious Nation) การพึ่งพารายได้ท่ีไม่ใช่นํา้มนั รัฐบาลทํางานมีประสิทธิภาพ สร้าง 
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รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government) ประชาชนมีคณุภาพและมีบทบาทสําคญัต่อสงัคม โดย 

โครงการและแผนงานต่างๆ ของรัฐบาลภายใต้วิสยัทศัน์ดงักล่าวมีการวางแผนไว้เป็นเบือ้งต้นและมีการ

ประเมินการทํางานเป็นระยะ (รุ่งฤทธ์ิ เพ็ชรรัตน์, 2565) ทัง้นี ้นิอุมหรือเมืองแหง่อนาคตใหม่ (Neom) ถือ

เป็นบนัไดขัน้แรกของโครงการยกัษ์ใหญ่และเป็นแกนหลกัในวิสยัทศัน์ซาอดีุอาระเบีย 2030 นิอมุเป็นคํา

ผสมท่ีมาจากอกัษร 3 ตวัแรก คือ neo ซึง่แปลวา่ ใหม ่สว่น m อกัษรตวัท่ี 4 เป็นอกัษรตวัแรกของคําวา่ 

 mustaqbal ในภาษาอาหรับซึง่แปลวา่ อนาคต นิอมุเป็นเขตปกครองพิเศษท่ีมีพืน้ท่ี 26,500 ตาราง 

กิโลเมตรทางตะวนัตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบีย ครอบคลุมอาณาบริเวณรวมกันสามประเทศตัง้แต่

ซาอดีุอาระเบีย อียิปต์ และจอร์แดน มีทะเลทราย ภูเขา ทะเลแดง และมีความยาวตลอดแนวชายฝ่ัง 465 

กิโลเมตร นิอุมเป็นเมืองไฮเทคท่ีใช้งบลงทุนราว 5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบไปด้วยเขตอตุสาหกรรม

ดิจิทลัท่ีทุกอย่างควบคมุด้วยระบบคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ใช้พลงังานลมและแสงอาทิตย์ การเงินและ

การลงทนุทัง้หมดมาจากกองคลงัของประเทศโดยเฉพาะจากธุรกิจนํา้มนั และนกัลงทนุจากภาคเอกชนทัง้

ในประเทศและตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามในเขตปกครองพิเศษนีจ้ะมีการใช้กฎหมายและการเรียกเก็บภาษี

แบบพิเศษ และท่ีสําคญันิอมุจะเป็นเมืองแหง่อนาคตใหม่ท่ีปราศจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (บญุโชค พานิช

ศลิป์, 2560) 

 ด้วยวิสยัทศัน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 ทําให้ซาอุดีอาระเบียจําเป็นต้องเปิดประเทศอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได้ และต้องแสวงหาโอกาสจากการลงทนุระหว่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศท่ีมีศกัยภาพซึ่งในท่ีนี ้

คงไม่ใช่กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางด้วยกันเองเน่ืองจากประเด็นปัญหาทางการเมือง ส่วนประเทศ

ตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาก็ยังคงมีประเด็นปัญหาเร่ืองการก่อการร้าย ซาอุดีอาระเบียจึงไม่มี

ทางเลือกมากนกัและหนัมาสร้างความสมัพนัธ์กบัประเทศอ่ืนๆ มากขึน้ (Thai PBS World, 2022) ด้วยเหตุ

นีไ้ทยจึงน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพสําหรับซาอดีุอาระเบียและอาจเป็นเหตผุลหนึ่งท่ี

ทําให้ซาอดีุอาระเบียกลบัมาฟืน้ฟูความสมัพนัธ์กับไทยอีกครัง้ ซึ่งจดุนีเ้องเปรียบเสมือน “ความหวงั” ของ

แรงงานไทยท่ีจะมีโอกาสกลบัเข้าไปทํางานในซาอดีุอาระเบียเหมือนครัง้ในอดีตท่ีมีจํานวนราวกว่า 3 แสน

คนและสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศก่อนท่ีจะลดจํานวนลงเหลือเพียงหลักพันเน่ืองจากปัญหา

ความสมัพนัธ์ร้าว  

 

การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย 
 การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียในรัฐบาล 1 7พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นบัเป็นโอกาสอนัสดใสของ 1 7ตลาดแรงงานไทยอีกครัง้

หลงัปมร้าวนานกวา่ 30 ปี จากเหตกุารณ์การลอบสงัหารเจ้าหน้าท่ีทตูซาอดีุอาระเบีย 4 ราย การหายตวัไป

อย่างลึกลบัของนายมฮุมัมดั อลัรูไวล่ี นกัธุรกิจชาวซาอดีุอาระเบียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกราชวงศ์ตระกลูอลั
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ซะอูด และการลกัลอบขโมยเพชรซาอดีุอาระเบียท่ีเกิดขึน้ในช่วงปีพ.ศ. 2532 และ 2533 โดยเฉพาะความ

ไม่คืบหน้าของคดีเจ้าหน้าท่ีทูตและนกัธุรกิจชาวซาอุดีอาระเบียสร้างความไม่พอใจให้แก่ซาอุดีอาระเบีย

เป็นอย่างย่ิงจนถึงขัน้ลดระดบัความสมัพนัธ์ทางการทตู ลดระดบัความร่วมมือระดบัสงูในทุกๆ ด้านลงมา

อยูร่ะดบัต่ําสดุ ห้ามชาวซาอดีุอาระเบียเดินทางมาประเทศไทย รวมทัง้ตัง้ข้อจํากดัไม่ให้แรงงานไทยเข้าไป

ทํางานในซาอดีุอาระเบีย (Bangkok Post, 2022) ซึ่งประเด็นนีเ้องเปรียบเสมือน “การดบัฝัน” ของแรงงาน

ไทยท่ีจะเข้าไปขุดทองในซาอุดีอาระเบียท่ีซึ่งเป็นตลาดแรงงานท่ีใหญ่ท่ีสุดของไทยเม่ือครัง้ความสมัพนัธ์

ระหวา่งไทยและซาอดีุอาระเบียยงัราบร่ืน 

 ผลจากการเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะตามคําเชิญของ

เจ้าชายมุฮมัมดั บิน ซลัมาน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจกัร

ซาอุดีอาระเบียในวนัท่ี 25-26 มกราคม พ.ศ. 2565 ทัง้สองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการปรับความสมัพนัธ์

ทางการทตูสูร่ะดบัปกตอิยา่งสมบรูณ์และสนบัสนนุเป้าหมายในการพฒันาเพ่ือสร้างผลประโยชน์ร่วมกนัใน

ทกุมิติ โดยเฉพาะนโยบาย Bio- Circular-Green (BCG) Economy ของไทย และวิสยัทศัน์ซาอดีุอาระเบีย 

2030 ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่กลุ่มธุรกิจไทยในการเข้าสู่ตลาดซาอุดีอาระเบียท่ีมีขนาดเศรษฐกิจ

ใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มประเทศอาหรับ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต การท่องเท่ียว การบริการ และการ

ก่อสร้าง การส่งเสริมความมัง่คัง่ทางพลงังานของไทย และการอํานวยความสะดวกในการเดินทางระหว่าง

ประชาชนของสองประเทศ ซึ่งคาดว่านกัท่องเท่ียวซาอุดีอาระเบียจะสร้างรายได้ให้ไทยไม่ต่ํากว่าปีละ 

5,000 ล้านบาท รวมถึงส่งผลให้มีการกลบัเข้าไปทํางานในซาอุดีอาระเบียของแรงงานฝีมือ แรงงานภาค

บริการ และแรงงานเฉพาะทางของไทย (กระทรวงการตา่งประเทศ, 2565) 

 

สถานการณ์ปัจจุบันของการไปทาํงานต่างประเทศของแรงงานไทย 

 การจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศถือเป็นนโยบายสําคัญประการหนึ่งท่ีช่วยบรรเทา

ปัญหาการว่างงานในประเทศและสามารถนําเงินตราเข้าประเทศได้จํานวนมหาศาล รวมทัง้ยงัเป็นการ

พฒันาทรัพยากรมนษุย์อีกทางหนึง่เน่ืองจากแรงงานไทยจะได้รับประสบการณ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาประเทศเม่ือตนเองกลบัคืนถ่ิน ซึ่งนบัเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อ

เศรษฐกิจของประเทศ โดยประเทศไทยเร่ิมมีการเคล่ือนย้ายแรงงานไปทํางานตา่งประเทศตัง้แตพ่.ศ. 2513 

ซึ่งในระยะแรกส่วนใหญ่เป็นแรงงานฝีมือและเป็นการไปทํางานด้วยตนเอง จนเร่ิมมีธุรกิจจดัหางานเพ่ือ

จัดส่งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศในพ.ศ. 2516 ซึ่งยังมีจํานวนน้อยและไม่เป็นท่ีสนใจมากนัก 

แรงงานไทยเร่ิมต่ืนตัวไปทํางานต่างประเทศตัง้แต่พ.ศ. 2518 โดยเป็นการไปทํางานในกลุ่มประเทศ

ตะวันออกกลางซึ่งเป็นประเทศผู้ ค้านํา้มันท่ีมีรายได้เพิ่มขึน้จากการส่งออกนํา้มันและต้องการพัฒนา

ประเทศจงึมีการกําหนดนโยบายนําแรงงานตา่งชาตเิข้ามาพฒันาประเทศตามโครงการตา่งๆ ทําให้แรงงาน
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ในแถบเอเชียรวมถึงแรงงานไทยหลัง่ไหลเข้าไปทํางานในภูมิภาคดงักล่าว ประกอบกบัในขณะนัน้ประเทศ

ไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงทางการเมืองเน่ืองจากมีการถอนกําลงัทหารและ

กิจการของสหรัฐอเมริกาออกจากประเทศไทย ทําให้คนไทยท่ีเคยทํางานในฐานทัพและกิจการของ

สหรัฐอเมริกาว่างงานจํานวนมาก รวมถึงการท่ีรัฐบาลได้กําหนดนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปทํางาน

ตา่งประเทศไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) จึงทําให้แรงงานไทย

มีความต้องการไปทํางานต่างประเทศจํานวนมากและขยายตวัเพิ่มขึน้ตามลําดบั (กรมการจัดหางาน, 

2560) 

 การไปทํางานต่างประเทศของแรงงานไทยสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล จาก

ข้อมลูรายได้ท่ีแรงงานไทยในตา่งประเทศส่งกลบัโดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทยในรอบ 5 ปีท่ีผ่าน

มามีจํานวนมากกวา่ 8 แสนล้านบาท (พ.ศ. 2560 จํานวน 126,428 ล้านบาท พ.ศ. 2561 จํานวน 144,451 

ล้านบาท พ.ศ. 2562 จํานวน 192,903 ล้านบาท พ.ศ. 2563 จํานวน 194,960 ล้านบาท และพ.ศ. 2564 

จํานวน 217,343 ล้านบาท) (กองบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ, 2565) โดยแรงงานไทยท่ีไปทํางาน

ตา่งประเทศส่วนใหญ่ยงัคงเป็นแรงงานไร้ฝีมือและทํางานในภาคอตุสาหกรรมการผลิต ภาคก่อสร้าง ภาค

เกษตร และภาคบริการ โดยภูมิภาคท่ีแรงงานไทยไปทํางานมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ กลุ่มประเทศใน

ภมูิภาคเอเชีย (ร้อยละ 67.03) รองลงมา คือ กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง (ร้อยละ 15.35) และยโุรป (ร้อย

ละ 10.70) ตามลําดบั ตําแหนง่งานท่ีมีแรงงานไทยทํามากท่ีสดุ ได้แก่ พนกังานฝ่ายการผลิต คนงานเกษตร 

กรรมกรหรือคนงานทัว่ไป พอ่ครัว ชา่งเช่ือม และพนกังานนวดแผนโบราณ อยา่งไรก็ตามการไปทํางาน 

ตา่งประเทศของแรงงานไทยในภาพรวมตัง้แตพ่.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบนัมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง

เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าจ้างแรงงานในประเทศสูงขึน้ ปัญหา

ความไม่สงบเรียบร้อยของประเทศผู้ รับแรงงาน การแข่งขนัด้านแรงงานสงูขึน้โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานไร้

ฝีมือซึง่เป็นกลุม่ท่ีแรงงานไทยไปทํางานตา่งประเทศมากท่ีสดุ (กรมการจดัหางาน, 2560) 

 

วิสัยทศัน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 กับโอกาสของตลาดแรงงานต่างชาต ิ

 การท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 ได้นัน้ต้องอาศัยการลงทุนขนาดใหญ่และการ

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการปฏิรูปประเทศครัง้สําคัญนี ้ดังนัน้สิ่งหนึ่งท่ีตามมาคือ ความ

ต้องการแรงงานต่างชาติจํานวนมากโดยเฉพาะแรงงานฝีมือ โดยซาอุดีอาระเบียประกาศความต้องการ

แรงงานตา่งชาตถึิง 8 ล้านคน ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงการขาดแคลนแรงงานในประเทศ ทัง้นีส้าเหตสํุาคญัท่ีทํา

ให้การขาดแคลนแรงงานในประเทศกลายเป็นปัญหาเรือ้รังของซาอุดีอาระเบีย คือ วฒันธรรมของสงัคม

แรงงานในซาอดีุอาระเบียมีลกัษณะสะท้อนความเกียจคร้าน ขาดความมานะทุ่มเท และไม่แสวงหาหนทาง

การเพิ่มรายได้ อีกทัง้ระบบการศกึษาและนโยบายการศกึษาของซาอดีุอาระเบียในอดีตมุ่งเน้นและส่งเสริม
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ความรู้เชิงศาสนาและนิติศาสตร์อิสลามจนส่งผลให้จํานวนผู้ เช่ียวชาญในศาสตร์แขนงนีมี้มากเกินความ

จําเป็นเม่ือเทียบกบัจํานวนผู้ เช่ียวชาญในวิทยาการแขนงอ่ืนๆ จงึทําให้มีครูอาจารย์หรือผู้ เช่ียวชาญท่ีไม่ตรง

กับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ รวมทัง้การขาดแคลนแรงงานสตรีเน่ืองจาก

ความเคร่งครัดของศาสนาและกรอบจารีต เช่น ห้ามอยู่ปะปน พบปะ หรือสนทนากบัชายอ่ืนท่ีไม่ใช่ญาต ิ

ห้ามใสนํ่า้หอมเพ่ือดงึดดูเพศตรงข้าม ห้ามใสเ่คร่ืองประดบัท่ีสะดดุตาในท่ีสาธารณะ ห้ามเดินทางออกจาก

บ้านโดยลําพงั ห้ามย่ืนคําร้องเพ่ือขอออกหนงัสือเดนิทาง ทําให้ไมเ่อือ้ตอ่สตรีในการออกไปทํางานนอกบ้าน

หรือการเป็นเสาหลกัของครอบครัวได้ จึงเป็นการจํากัดขอบเขตของตําแหน่งงานของสตรีซาอุดีอาระเบีย

อย่างชดัเจน (ชชูาติ พุฒเพ็ง, 2560) นอกจากนีช้าวซาอดีุอาระเบียยงัไม่นิยมทํางานภาคเอกชนเน่ืองจาก

ได้รับคา่จ้างหรือเงินเดือนน้อยกว่าการเป็นลกูจ้างหรือพนกังานภาครัฐ ซึ่งก่อนหน้าท่ีกระทรวงแรงงานของ

ซาอุดีอาระเบียจะประกาศปรับขึน้ค่าแรงขัน้ต่ําสําหรับพลเรือนชาวซาอุดีอาระเบียในพ.ศ. 2564 จาก 

3,000 ริยลั (Riyal) (24,299.35 บาท) เป็น 4,000 ริยลั (32,399.14 บาท) ซึ่งคิดเป็นการปรับสูงขึน้ถึงร้อย

ละ 33 (ไวท์แชนแนล, 2564) ชาวซาอดีุอาระเบียรวมถึงแรงงานตา่งชาติท่ีมีจํานวนราวกว่า 6 ล้านคนท่ีเป็น

ลกูจ้างภาคเอกชนล้วนได้รับคา่จ้างต่ํากวา่ลกูจ้างภาครัฐ และถึงแม้ว่ากระทรวงแรงงานได้ออกมาตรการให้

บริษัทเอกชนจ้างชาวซาอดีุอาระเบียเข้าทํางานโดยกําหนดเป็นโควตาเพ่ือลดปัญหาการว่างงานในประเทศ 

โดยให้แรงจงูใจเป็นการได้รับการสง่เสริมด้วยโครงการตา่งๆ และหากบริษัทเอกชนใดไม่ปฏิบตัิตามก็จะถกู

ปรับหรือถึงขัน้งดใบอนุญาตประกอบกิจการ อย่างไรก็ตามมาตรการดงักล่าวยังคงมีช่องโหว่เน่ืองจาก

บริษัทเอกชนบางแห่งจ้างชาวซาอุดีอาระเบียด้วยเงินเดือนถูกๆ ให้มานัง่โต๊ะไปวนัๆ โดยไม่ได้มอบหมาย

งานให้ทําเป็นชิน้เป็นอนัเพียงเพ่ือให้ถกูต้องตามกฎระเบียบและไมใ่ห้เกิดผลร้ายตอ่บริษัท แตเ่ม่ือมีการปรับ

ขึน้คา่แรงขัน้ต่ําแล้ว การต้องจ่ายเงินให้เทียบเท่ากบัของลกูจ้างหรือพนกังานภาครัฐจะทําให้บริษัทเอกชน

ต้องมีต้นทนุท่ีสงูขึน้ (มสุลิมไทยโพสต์, ม.ป.ป.)  

 ซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดแรงงานท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคตะวนัออกกลางซึ่งเห็นได้จากสดัส่วนของ

จํานวนประชากรในประเทศจาก 30 ล้านคน เป็นแรงงานตา่งชาติถึง 10 ล้านคน การพึ่งพาแรงงานตา่งชาติ

มากเกินไปทําให้นโยบาย Saudization มีการจดัระเบียบตลาดแรงงานในประเทศโดยสร้างการตระหนกัรู้

แก่สังคมซาอุดีอาระเบียให้เกิดการปรับเปล่ียนวฒันธรรมและพฤติกรรมการทํางานแบบใหม่ รวมทัง้เร่ง

ปฏิรูประบบการศกึษาจากรากเหง้าเดมิทัง้ระบบ ยกระดบัหลกัสตูรและสาขาวิชาให้หลากหลายเพ่ือมุ่งเน้น

ให้เกิดการสร้างคนและแรงงานสายอาชีพเพ่ือรองรับการพฒันาประเทศในอนาคตอนัใกล้ (ชชูาติ พฒุเพ็ง, 

2560) นอกจากนีย้งักําหนดให้ภาครัฐและภาคเอกชนต้องจ้างชาวซาอดีุอาระเบียเข้าทํางานร้อยละ 20 ของ

ลกูจ้างทัง้หมดและให้เพิ่มขึน้ทกุปีในอตัราเดียวกนัเพ่ือลดการจ้างแรงงานตา่งชาติ หรือกล่าวอีกนยัหนึ่ง คือ 

เพ่ือลดปัญหาการว่างงานของชาวซาอุดีอาระเบียท่ีกําลงัเพิ่มสูงขึน้เร่ือยๆ อย่างไรก็ตามการท่ีจะบรรลุ
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นโยบายดงักลา่วได้อาจไมใ่ชเ่ร่ืองง่ายนกัเน่ืองจากชาวซาอดีุอาระเบียยงัไมพ่ร้อมทํางานหนกัและต้องการท่ี

จะได้รับคา่จ้างสงูกวา่แรงงานตา่งชาต ิ(สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์, 2562)  

 ในซาอุดีอาระเบียกิจการท่ีมีการจ้างแรงงานต่างชาติแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) หน่วยงาน

รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นนายจ้างของแรงงานตา่งชาติโดยตรง ได้แก่ งานซ่อมบํารุงอาคารสํานกังาน

และบ้านพกั งานบริการของการไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ งานเก่ียวกบัการขนส่งและคมนาคม งานสายการ

บิน แพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ (2) กิจการเอกชนรับเหมาจากรัฐบาล ได้แก่ งานทําความ

สะอาดในสํานกังาน งานติดตัง้และวางสายโทรศพัท์ งานก่อสร้างโรงเรียน มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล และ

สาธารณูปโภค และ (3)  บริษัทเอกชน ได้แก่ งานแม่บ้าน ขับรถยนต์ บริการโรงแรม พนักงาน

ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ผลิตกระดาษ ผลิตเม็ดพลาสติก ผลิต

ปนูซีเมนต์ ผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม ปัจจุบนัตวัเลขอย่างไม่เป็นทางการของจํานวนแรงงานต่างชาติท่ี

ทํางานอยูใ่นซาอดีุอาระเบียมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก คือ อินเดีย จํานวน 1,100,000 คน รองลงมา คือ อียิปต์ 

จํานวน 900,000 คน และปากีสถาน จํานวน 800,000 คน ตามลําดบั ส่วนไทยอยู่ในอันดบัท่ี 15 จํานวน 

20,000 คน โดยกระจายทํางานอยู่ในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียจํานวน 15,000 คน และภาค

ตะวนัออกและภาคกลางของซาอดีุอาระเบียจํานวน 5,000 คน เฉพาะในภาคตะวนัตกของซาอดีุอาระเบีย

จากจํานวนแรงงานไทย 15,000 คน เ ป็นแรงงานท่ีเดินทางเ ข้าไปทํางานตามสัญญาจ้าง  (ถูก

กฎหมาย) ราว 4,000 คน และเป็นแรงงานท่ีเดินทางโดยวีซ่าอุมเราะห์หรือผู้ แสวงบุญและหลบหนี

ทํางาน (ผิดกฎหมาย) ราว 11,000 คน ซึ่งคาดว่าแรงงานเหล่านีส้ามารถส่งเงินกลบัประเทศได้ปีละ 1,000 

ล้านบาท โดยสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานถกูกฎหมายท่ีทํางานอยู่ในภาคตะวนัตกของซาอุดีอาระเบีย 

ส่วนใหญ่จะกระจายทํางานอยู่กับนายจ้างหลายประเภท โดยกิจการท่ียังมีแรงงานทํางานกันอยู่จํานวน

มาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม กิจการทําเคร่ืองประดับ ช่างตัดเย็บเสือ้ผ้า ร้านอาหาร ส่วนท่ีเหลือจะ

กระจายทํางานอยู่ในท่ีต่างๆ แต่ละแห่งไม่มากนัก ทัง้นีแ้รงงานไทยจะมีการรวมกลุ่มกันในบางครัง้

โดยเฉพาะเม่ือมีประเพณีสําคญัๆ ของไทย เช่น วนัชาติ วนัปีใหม่ วนัสงกรานต์ วนัลอยกระทง ส่วนสภาพ

ความเป็นอยู่ของแรงงานผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในเมืองมักกะห์ เจดดาห์ และตาอีฟ แรงงาน

เหล่านีจ้ะเช่าบ้านอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ และจะอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไปเท่ียวหรือซือ้ของในตลาดเน่ืองจาก

ไมมี่ใบอนญุาตทํางานจงึหวัน่เกรงตอ่การถกูจบักมุตวัและส่งกลบัประเทศไทย เวลาส่วนใหญ่จึงหมดไปกบั

การทํางาน โดยงานท่ีแรงงานเหล่านีทํ้ามากท่ีสุด คือ งานรับตดัเย็บเสือ้ผ้า ซึ่งมีรายได้ดีโดยเฉพาะในช่วง

เดือนรอมฎอนและฮจัย์ (สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์, 2562)  

 จากวิสยัทศัน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 แรงงานต่างชาติท่ีซาอุดีอาระเบียต้องการมากท่ีสุด คือ กลุ่ม

แรงงานทกัษะสูง เช่น วิศวกร อุตสาหกรรม อาชีพเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีค่าจ้างขัน้ต่ําต่อเดือน 15,000 

ริยลั (100,000 บาท) รองลงมาคือ กลุม่แรงงานก่ึงทกัษะ เชน่ พอ่ครัว ชา่งก่ึงฝีมือ ภาคท่องเท่ียวและบริการ 
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มีคา่จ้างขัน้ต่ําตอ่เดือน 3,000-9,000 ริยลั (25,000-75,000 บาท) และท่ีต้องการน้อยท่ีสดุ คือ กลุ่มแรงงาน

ไร้ทกัษะ เช่น กรรมกร มี ค่าจ้างขัน้ต่ําต่อเดือนไม่น้อยกว่า 2,000 ริยัล (17,000 บาท) (ทีเอ็นเอ็น, 2565) 

ปัจจบุนัตวัเลขของแรงงานไทยท่ีทํางานตา่งประเทศอยา่งเป็นทางการมีจํานวน 104,909 คน ใน 115 

ประเทศ โดยประเทศท่ีแรงงานไทยไปทํางานมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก คือ ไต้หวนั จํานวน 49,451 คน 

รองลงมา คือ อิสราเอล จํานวน 20,044 คน และเกาหลีใต้ จํานวน 14,310 คน ตามลําดบั (บีบีซีไทย, 

2565) โดยข้อมลูของคา่จ้างโดยสรุปของทัง้สามประเทศมีดงันี ้

 ไต้หวัน ค่าแรงขัน้ต่ําในกลุ่มคนงานทัว่ไปอยู่ท่ี 24,000 เหรียญดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือน (28,560 

บาท) ยังไม่หกัค่าท่ีพักและอาหาร แต่ในกลุ่มช่างทั่วไปและช่างฝีมือ คา่จ้างจะเป็นไปตามข้อตกลงของ

สญัญาจ้าง 

 อิสราเอล ในงานภาคเกษตร คา่แรงขัน้ต่ําท้องถ่ินอยู่ท่ี 5,300 เชคเกลตอ่การทํางานเต็มเวลา 186 

ชัว่โมง (55,120 บาท) ยงัไมห่กัคา่ท่ีพกั คา่สาธารณปูโภค และคา่ประกนัสขุภาพ 

 เกาหลีใต้ ตําแหน่งงานเป็นแรงงานตามระบบอนญุาตจ้างแรงงานตา่งชาติ (Employment Permit 

System for Foreign Workers: EPS) ระหว่างรัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงานและ

การจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี คา่แรงท้องถ่ินอยู่ท่ี 1,822,480 วอนตอ่เดือน (50,295 บาท) ทํางานสปัดาห์

ละ 40 ชัว่โมง โดยเป็นการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ โลหะ อปุกรณ์ชิน้ส่วนรถยนต์ พลาสติก 

สิ่งทอ และอาหาร 

 ทัง้นีห้ากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างคา่จ้างในซาอดีุอาระเบียและคา่จ้างในสามประเทศข้างต้น

ในระดบักลุ่มแรงงานทั่วไปจะเห็นได้ว่า ค่าจ้างในซาอุดีอาระเบียถือว่าไม่สูงมากนกัและอาจไม่ดึงดูดใจ

เหมือนกบัในสามประเทศ เน่ืองจากคา่จ้างแรงงานไทยสงูกว่าแรงงานชาติอ่ืนๆ เช่น อินเดีย บงักลาเทศ ศรี

ลงักา ฟิลิปปินส์ถึงร้อยละ 30 (บีบีซีไทย, 2565) อย่างไรก็ตามแรงงานไทยยงัคงเป็นท่ีช่ืนชอบของนายจ้าง

ซาอุดีอาระเบียมากกว่าแรงงานชาติอ่ืนๆ เน่ืองจากแรงงานไทยมีทกัษะเชิงงานช่างท่ีไม่แพ้ชาติใด อดทน 

ซ่ือสตัย์ และเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ ซึ่งลกัษณะดงักล่าวเป็นท่ีต้องการอย่างมากในซาอุดีอาระเบียเน่ืองจากชาว

ซาอุดีอาระเบียจะไม่ทํางานในกลุ่มงาน 3D (Difficult-งานหนกั Dirty-งานสกปรก และ Dangerous-งาน

อนัตราย) (อาสาม, 2565) 

 

ข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย 

 เม่ือการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียประสบ

ความสําเร็จจะส่งผลให้แรงงานไทยมีโอกาสกลับเข้าไปทํางานในซาอุดีอาระเบียอีกครัง้หลังจากท่ี

ซาอดีุอาระเบียระงบัการให้วีซ่าแรงงานไทยนานกว่า 30 ปี โดยในระยะแรกกระบวนการจดัส่งแรงงานไทย



สยามวิชาการ ปีที่ 23 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 41 สิงหาคม 2565 – ธันวาคม 2565 

Siam Academic Review Vol.23, No.2, Issue 41, August 2022 – December 2022 

 

 

 

- 68 - 

ไปซาอดีุอาระเบียจะเป็นแบบรัฐตอ่รัฐ ซึง่กระทรวงแรงงานจะเป็นผู้จดัส่งแรงงานเองเพ่ือป้องกนัปัญหาการ

หกัหวัควิหรือการถกูหลอก รวมถึงจะดแูลสิทธิและสวสัดกิารแรงงานไทยอยา่งเตม็ท่ี โดยแรงงานไทยท่ี 

สนใจจะไปทํางานในซาอดีุอาระเบียสามารถเข้าไปลงทะเบียนท่ีเว็บไซต์ www.doe.go.th ของกรมการ 

จัดหางานได้ และคาดว่ากลางปีพ.ศ. 2565 กระทรวงแรงงานจะเร่ิมจัดส่งแรงงานไทยกลุ่มแรกไป

ซาอุดีอาระเบียซึ่งจะเป็นแรงงานก่ึงทกัษะ เช่น ช่างเช่ือม ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก พ่อครัว 

เน่ืองจากมีคา่จ้างสงูกวา่แรงงานไร้ทกัษะ (ประชาชาตธิุรกิจ, 2565 ข)  

 ส่วนทางด้านซาอดีุอาระเบียเองก็มีมาตรการดแูลคณุภาพชีวิตและสวสัดิการของแรงงานตา่งชาติ

เชน่กนั โดยมี E-Contract Program ซึง่เป็นการทําสญัญาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมุ่งรักษาสิทธิของลกูจ้างและ

ลดความขดัแย้งระหว่างลกูจ้างและนายจ้าง มีข้อริเร่ิม Labor Mobility Initiative ซึ่งให้แรงงานเคล่ือนย้าย

ได้อย่างอิสระเพ่ือเพิ่มความยืดหยุ่น สร้างประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขนัในตลาดแรงงาน 

นอกจากนีย้งัเปิดช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านแรงงานหรือ “นาญิซ” (Najiz) เพ่ือความ

คลอ่งตวัและลดขัน้ตอนในการดําเนินเร่ือง โดยมีการรับเร่ืองร้องเรียน 3 ประเภท ได้แก่ 

 1. ข้อร้องเรียนท่ีอยูภ่ายใต้กฎหมายแรงงานซาอดีุอาระเบีย มีแนวปฏิบตัดิงันี ้

  แรงงานหรือนายจ้างจะต้องย่ืนคําร้องต่อสํานกังานแรงงานในเขตมณฑลท่ีตัง้เพ่ือดําเนินการ

ไกล่เกล่ียในชัน้ต้นก่อน หากไม่สามารถไกล่เกล่ียได้ภายในระยะเวลา 21 วัน จึงจะสามารถร้องเรียน

โดยตรงผา่นเว็บไซต์นาญิซ พร้อมแนบหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องได้ 

 2. ข้อร้องเรียนของแรงงานท่ีทํางานอยูใ่นบ้าน เชน่ แมบ้่าน คนขบัรถสว่นตวั มีแนวปฏิบตัดิงันี ้

 แรงงานหรือนายจ้างจะต้องย่ืนข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อพิพาทสําหรับ

แรงงานภายในบ้าน ซึง่การไกลเ่กล่ียเบือ้งต้นมีระยะเวลา 5 วนั หากไมส่ามารถไกลเ่กล่ียได้คณะกรรมการมี

เวลา 10 วนั ในการออกคําตดัสิน หากคําตดัสินเป็นท่ีไม่พอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายนัน้ๆ มีสิทธิอทุธรณ์

คําตดัสินโดยย่ืนร้องเรียนโดยตรงผา่นเว็บไซต์นาญิซ พร้อมแนบหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องได้ 

 3. ข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวกับประกนัสงัคม (General Organization for Social Insurance: GOSI) 

เชน่ การลงทะเบียน เงินชดเชยตา่งๆ ทัง้ฝ่ังนายจ้างและแรงงาน มีแนวปฏิบตัติามขัน้ตอนโดยสรุปดงันี ้

  ขัน้ตอนท่ี 1  แรงงานหรือนายจ้างย่ืนคําร้องไปยงัองค์การประกนัสงัคมซาอดีุอาระเบีย  

  ขัน้ตอนท่ี 2  หากผลการตดัสินไม่เป็นท่ีพอใจให้อุทธรณ์ไปยงัหน่วยรับเร่ืองอทุธรณ์เฉพาะของ

องค์การประกนัสงัคมซาอดีุอาระเบีย 

  ขัน้ตอนท่ี 3 หากผลการอุทธรณ์ยังคงเป็นท่ีไม่น่าพอใจจึงย่ืนร้องเรียนโดยตรงผ่านเว็บไซต์

นาญิซ พร้อมแนบหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องได้ (ประชาชาตธิุรกิจ, 2565 ค) 
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โอกาสและความท้าทายของตลาดแรงงานไทยจากวิสัยทศัน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 

 โดยภาพรวมโอกาสของตลาดแรงงานไทยถือวา่มีแนวโน้มอนัสดใสเน่ืองจากประเดน็สําคญัๆ เชน่ 

 1. แรงงานไทยมีจุดแข็งซึ่งเป็นท่ียอมรับของนายจ้างต่างชาติ โดยจุดแข็งท่ีเป็นสภาพภายในของ

แรงงานไทย คือ เป็นแรงงานท่ีมีทกัษะเฉพาะทางเม่ือเปรียบเทียบกบัแรงงานจากประเทศในแถบเอเชียหรือ

ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้ครองตลาดด้านแรงงานในภูมิภาคตะวนัออกกลาง นอกจากนีแ้รงงานไทยยังมีความ

อดทน สภุาพเรียบร้อย ไม่ขดัคําสัง่ผู้บงัคบับญัชา และไม่เรียกร้องสิทธิมากเกินกว่าท่ีตนเองได้รับ ส่วนจุด

แข็งท่ีเป็นสภาพภายนอกของแรงงานไทย คือ เป็นท่ีต้องการของนายจ้างต่างชาติในงานสาขาต่างๆ 

ตวัอย่างเช่น เม่ือเปรียบเทียบศกัยภาพในการทํางานของกลุ่มแรงงานไร้ทักษะในงานก่อสร้างระหว่าง

แรงงานไทยและแรงงานจากชาติอ่ืนๆ เช่น แรงงานจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฟิลิปปินส์ 

อินโดนีเซีย เวียดนาม) แรงงานจากภูมิภาคเอเชียใต้ (อินเดีย ปากีสถาน บงักลาเทศ ศรีลงักา) พบว่า 

แรงงานไทย 2 คน จะทํางานได้ผลผลิตเท่ากบัแรงงานจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 3 คน 

และแรงงานไทย 1 คน จะทํางานได้ผลผลิตเท่ากบัแรงงานจากภูมิภาคเอเชียใต้ประมาณ 2 คน ซึ่งเห็นได้

จากโครงการก่อสร้างของนายจ้างเกาหลีใต้รายหนึ่งท่ีได้รับงานประมลูสร้างระบบวางท่อส่งนํา้มนัในเมือง

โซฮาร์ รัฐสลุตา่นโอมานท่ีต้องจ้างชา่งเช่ือมชาวไทยไปทํางานแทนแรงงานชาวอินเดีย โดยนายจ้างดงักลา่ว

ได้ระบุว่า แรงงานไทยมีศักยภาพเหนือกว่าแรงงานอินเดียในระดับเดียวกันประมาณ 1:2 ด้วยเหตุนี ้

นายจ้างตา่งชาตจิงึนิยมแรงงานไทยมากกวา่แรงงานจากชาติอ่ืนๆ ในระดบัเดียวกนั (อดุม สาพิโต, 2552)  

 2. แรงงานสตรีมีโอกาสเข้าไปทํางานในซาอดีุอาระเบียมากขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง

ทางสงัคมครัง้ใหญ่เก่ียวกบัสิทธิสตรีในซาอดีุอาระเบีย โดยเป้าหมายหนึ่งในนโยบาย Saudization คือ การ

เพิ่มสัดส่วนของจํานวนแรงงานสตรีในตลาดแรงงานจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 30 ภายในค.ศ. 2030 

(เดลินิวส์, 2562) ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของแรงงานสตรีไทยท่ีไปทํางานต่างประเทศมากขึน้โดยเฉพาะ

ในภาคบริการ เชน่ ผู้ชว่ยแมบ้่าน นวดแผนไทย ผู้ดแูลเด็กและผู้สงูอาย ุนอกจากนีน้โยบายของรัฐบาล เช่น 

การเปิดเสรีทางการค้า ครัวไทยสู่ครัวโลก ยงัส่งผลตอ่การท่ีแรงงานสตรีไทยไปทํางานตา่งประเทศมากขึน้ 

ซึ่งแรงงานสตรีเหล่านีส้ามารถส่งเงินกลบัไทยให้ครอบครัวได้อย่างเป็นกอบเป็นกํา (ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธ์ิ, 

วิภาดา สุวรรณประภา และสุชาดา สนามชวด, 2551) ตวัอย่างเช่น พนักงานนวดสตรีท่ีบริษัทจัดหางาน

เอกชนแหง่หนึง่สง่ไปทํางานในมาเลเซียในเครือธุรกิจนวดรายใหญ่ท่ีมีกว่า 80 สาขาทัว่ประเทศสามารถส่ง

เงินกลบัไทยให้ครอบครัวได้เดือนละกวา่ 20,000 บาท (บีบีซีไทย, 2565) 

 3. การว่างงานในประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 น่าจะส่งผลให้แรงงานไทยมี

ความต้องการไปทํางานตา่งประเทศมากขึน้ โดยตลาดแรงงานไทยเร่ิมได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 

อย่างชดัเจนในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2563 จํานวนผู้ ว่างงานในเดือนกรกฎาคมปรับตวัเพิ่มสูงขึน้ถึงร้อยละ 2 

หรือคดิเป็นจํานวน 7.45 แสนคน เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัในปีก่อน โดยแรงงานภาคบริการเป็นกลุ่มท่ี
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ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างมากท่ีสุดจากทัง้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคบริการ 

โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว เช่น บริการพกัโรงแรม ร้านอาหาร ขนส่งสาธารณะ (กิริยา กุลกลการ, 

อนนัต์ ภาวสทุธิไพศิฐ  และศทุธาภา นพวิญ�วูงศ์, 2563) ดงันัน้ในภาวะท่ีหลายประเทศยงัไม่ให้แรงงาน

ตา่งชาติเข้าไปทํางาน แต่ซาอุดีอาระเบียกลบักําลงัเปิดรับแรงงานต่างชาติจํานวนมาก จึงเป็นโอกาสท่ีดี

ของแรงงานภาคบริการของไทยท่ีจะเข้าไปทํางานในซาอดีุอาระเบียและน่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

เน่ืองจากเป็นกลุ่มแรงงานท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของซาอุดีอาระเบียและช่ือเสียงด้านบริการท่ีเป็น

เลิศของไทยก็เป็นท่ียอมรับไปทัว่โลก  

 4. บทบาทของรัฐบาลไทยในการฟืน้ฟูความสมัพนัธ์กับซาอุดีอาระเบียและการยกระดบัคณุภาพ

ของแรงงานไทย ในด้านการฟืน้ฟูความสมัพนัธ์กับซาอดีุอาระเบีย การท่ีรัฐบาลไทยให้ความสําคญัสงูสุด

กบัความสมัพนัธ์ฉันมิตรกบัซาอดีุอาระเบีย และแสดงความเสียใจตอ่โศกนาฏกรรมท่ีเกิดขึน้ในอดีต พร้อม

ทัง้แสดงความพยายามท่ีจะยังคงติดตามและสะสางคดีดงักล่าวให้ลุล่วง (กระทรวงการต่างประเทศ, 

2565) เป็นการแสดงถึงความจริงใจของรัฐบาลไทยท่ีจะพฒันาความสมัพนัธ์และดํารงมิตรภาพระหว่าง

สองประเทศ นอกจากนีค้วามมุง่มัน่ของรัฐบาลไทยในการจดัทําข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานและการ

จดัสง่แรงงานไทยไปซาอดีุอาระเบียอยา่งถกูกฎหมายยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของตลาดแรงงานไทย

ในสายตาของซาอดีุอาระเบีย ในด้านการยกระดบัคณุภาพของแรงงานไทย เน่ืองจากตลาดแรงงานไทยมี

สัดส่วนของแรงงานไร้ฝีมือสูงถึงกว่าร้อยละ 80 และเป็นผู้ มีงานทําท่ีมีอายุ 30 ปีขึน้ไปสูงถึงร้อยละ 70 

สะท้อนโครงสร้างการผลิตของไทยท่ียงัอาศยัแรงงานเข้มข้น (เสาวณี จนัทะพงษ์, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อมูลของแรงงานไทยในต่างประเทศท่ีส่วนใหญ่ยังคงเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ด้วยเหตุนีก้รมพัฒนาฝีมือ

แรงงานจึงได้ดําเนินการเชิงรุกเพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายการพฒันาทกัษะแรงงานไทยเพ่ือป้อนตลาดแรงงาน

ซาอดีุอาระเบียซึ่งเน้นแรงงานทกัษะและแรงงานก่ึงทกัษะเป็นหลกั โดยมีหลกัสตูรฝึกอบรมทัง้ด้านความรู้

และด้านทกัษะฝีมือในสาขาอาชีพท่ีเป็นท่ีต้องการ ความปลอดภยัในการทํางาน การใช้วสัดอุปุกรณ์อย่างมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า รวมถึงทกัษะด้านภาษา ตลอดจนมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานก่อนไป

ทํางานตา่งประเทศเพ่ือให้ได้รับคา่จ้างหรือคา่ตอบแทนท่ีมีมาตรฐานและเป็นธรรม โดยมีศนูย์ทดสอบของ

หนว่ยงานภายในจํานวน 77 แหง่ ใน 40 สาขาอาชีพ ศนูย์ทดสอบของหนว่ยงานภายนอกจํานวน 487 แหง่ 

ท่ีสามารถรองรับได้วนัละ 10,000 คน รวมทัง้สถานทดสอบฝีมือคนหางานเพ่ือไปทํางานตา่งประเทศ

จํานวน 13 แหง่ (ประชาชาติธุรกิจ, 2565 ก) ทัง้นีใ้นเบือ้งต้น ดร.ฮสุเซน อลั อาวาด ประธานบริษัท 

Princess Joy Placement and General Service ผู้ เป็นตวัแทน 17บริษัทจดัหางาน 17ในซาอุดิอาระเบียแสดง

ความพึงพอใจจากการเย่ียมชมความพร้อมของศนูย์ทดสอบฝีมือแรงงานของไทย (กรุงเทพธุรกิจ, 2565 

ก) 
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 ถึงแม้ว่าโอกาสของตลาดแรงงานไทยจะมีแนวโน้มอนัสดใส แต่โดยภาพรวมยงัคงมีความท้าทาย

ในประเดน็สําคญัๆ เชน่ 

 1. ระดบัการศกึษาและทกัษะทางภาษา เชน่ ภาษาองักฤษ ภาษาท้องถ่ิน เป็นจดุอ่อนสําคญัท่ีเป็น

สภาพภายในของแรงงานไทยโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานก่ึงทกัษะและไร้ทกัษะ (อดุม สาพิโต, 2552) ซึ่งผล

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสถาบนัเพื่อพฒันาการจดัการนานาชาต ิ

(International Institute for Management Development: IMD) ในพ.ศ. 2564 พบว่า ไทยอยู่ในอนัดบั

ที่ 56 จากจํานวน 64 ประเทศที่เข้าร่วมการจดัอนัดบัซึง่ลดลงจากปีก่อนหนึง่อนัดบั โดยในกลุม่ตวัชีว้ดั

ด้านคณุภาพการศกึษาและด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั พบว่า ไทยอยู่ในอนัดบัต่ํากว่า

คร่ึงของประเทศท่ีเข้าร่วมการจดัอนัดบัทัง้หมด (กรุงเทพธุรกิจ, 2565 ข) สะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็น

เร่งดว่นในการยกระดบัคณุภาพการศกึษาของไทยเพื่อที่จะสามารถผลิตคนให้กลายเป็นแรงงานที่มี

ศกัยภาพในการพฒันาประเทศและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานตา่งชาติ 

 2. ความยากลําบากในการปรับตวัและการใช้ชีวิตในต่างประเทศยงัเป็นอีกหนึ ่งจุดอ่อนท่ีเป็น

สภาพภายในของแรงงานไทย (อุดม สาพิโต, 2552) การใช้ชีวิตในซาอุดีอาระเบียอาจไม่ใช่เร่ืองง่ายนัก

โดยเฉพาะผู้ ท่ีไม่เคยทํางานในซาอุดีอาระเบียมาก่อน ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตความ

เป็นอยูท่ี่แตกตา่งจากคนไทยเป็นอย่างมาก มีข้อห้ามตา่งๆ ตามหลกัศาสนา และมีบทลงโทษท่ีรุนแรง เช่น 

ห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ห้ามเล่นการพนัน ห้ามมีเพศสัมพนัธ์กับหญิงอ่ืนท่ีไม่ใช่ภรรยา อาจทําให้

แรงงานไทยประสบความยากลําบากในการปรับตวัและการใช้ชีวิตในซาอุดีอาระเบีย ดงัเช่นแรงงานไทย

ส่วนใหญ่ท่ียงัคงทํางานอยู่ในซาอดีุอาระเบียซึ่งเป็นแรงงานท่ีมีอายมุากและทํางานมานานกว่า 20 ปี และ

บอ่ยครัง้ท่ีมีปัญหาด้านสขุภาพและจิตใจ (ชาญ จลุมนต์, 2552) ดงันัน้แรงงานไทยท่ีสนใจจะไปทํางานใน

ซาอุดีอาระเบียจําเป็นต้องศึกษาข้อมูลปัจจุบนัและย้อนหลงัของซาอุดีอาระเบียอย่างรอบด้าน และหาก

เป็นไปได้ให้สอบถามข้อมลูจากผู้ ท่ีเคยมีประสบการณ์การทํางานในซาอดีุอาระเบีย แล้วนํามาประเมินกับ

ศกัยภาพของตนเอง เพ่ือช่วยให้การใช้ชีวิตในซาอดีุอาระเบียเป็นไปอย่างราบร่ืนและลดความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึน้จากการทําผิดกฎหมายโดยไม่ รู้หรือไม่ตัง้ใจ ทัง้นีจ้ากประสบการณ์ของผู้ ท่ี เคยทํางานใน

ซาอดีุอาระเบียนานกว่า 9 ปี รายหนึ่งกล่าวว่า สิ่งสําคญัในการทํางานในซาอุดีอาระเบีย คือ ต้องไม่ทําผิด

กฎหมายเน่ืองจากมีบทลงโทษรุนแรงมาก ซึ่งเม่ือครัง้ท่ีตนทํางานอยู่ การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ถือว่าผิด

กฎหมายและจะถูกลงโทษด้วยการใช้แส้หวายตีตามจํานวนครัง้ท่ีกําหนดซึ่งจะมีการลงโทษทุกวันศกุร์ 

ความผิดทัง้ข่มขืนและปล้นจะถกูลงโทษด้วยการตดัคอสถานเดียว แรงงานไทยหรือแรงงานชาติอ่ืนๆ ท่ีก่อ

เหตุลักทรัพย์บ่อยๆ ก็จะถูกลงโทษด้วยการตัดนิว้ แต่หากไม่ทําผิดกฎหมายก็สามารถใช้ชีวิตใน

ซาอุดีอาระเบียได้อย่างสบาย (ข่าวสด, 2565) ด้วยเหตุนีแ้รงงานไทยท่ีน่าจะได้รับการพิจารณาจัดส่งไป

ทํางานในซาอุดีอาระเบียเป็นลําดบัต้นๆ นอกจากจะเป็นแรงงานท่ีมีคณุสมบตัิตรงกับความต้องการของ
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ตลาดแล้ว ยังอาจเป็นแรงงานท่ีเคยทํางานในซาอุดีอาระเบียมาก่อนและต้องการกลบัเข้าไปทํางานใน

ซาอุดีอาระเบียอีกครัง้หรือแรงงานชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะผู้ ท่ีมาจากภาคใต้เน่ืองจากมีความเข้าใจใน

ศาสนาเป็นอยา่งดีและมีทกัษะภาษาอาหรับซึ่งน่าจะทําให้สามารถปรับตวัและใช้ชีวิตในซาอดีุอาระเบียได้

ง่ายขึน้ (สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์, 2562) 

 3. ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งการทํางาน เชน่ ความไมเ่คยชินกบัสภาพอากาศท่ีร้อนจดัและหนาว

จดัในซาอุดีอาระเบีย ความขดัแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ความไม่เป็นธรรมในเร่ืองของสญัญาการ

จ้างงานหรือค่าจ้าง เป็นจุดอ่อนท่ีเป็นสภาพภายนอกของแรงงานไทย (อุดม สาพิโต, 2552) กล่าวกันว่า 

การทําร้ายหรือการฆา่นายจ้างในซาอดีุอาระเบียเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้บอ่ยครัง้ ซึ่งเกิดจากการท่ีลกูจ้างถกูใช้งาน

แบบไม่เป็นเวลา ถูกดุด่า หรือไม่ได้รับความเห็นใจ โดยกฎหมายแรงงานของซาอุดีอาระเบียให้ความ

คุ้มครองนายจ้างมากกว่า ซึ่งหากลูกจ้างหลบหนีไม่ว่าจะด้วยเหตผุลจากการถกูกดข่ี ไม่มีเวลาพกั หรือไม่

ได้รับเงินเดือน ลกูจ้างจะต้องกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายทนัที ส่วนในกรณีการฆ่านายจ้าง หากผู้กระทํา

ผิดถูกจบักุมได้ต้องถูกประหารทุกราย ซึ่งในแต่ละปีซาอุดีอาระเบียประหารคนกว่า 300 คน นอกจากนี ้

กฎหมายแรงงานของซาอุดีอาระเบียมีการกําหนดค่าแรงขัน้ต่ําเฉพาะชาวซาอุดีอาระเบีย แต่หากเป็น

แรงงานตา่งชาติจะไม่มีคา่แรงขัน้ต่ํา รวมทัง้สญัญาการจ้างงานจะไม่ระบวุนัหรือเวลาทํางาน แตก่ลบัระบุ

เวลาพักต่อวันไว้ไม่น้อยกว่า 10 ชัว่โมง ซึ่งอาจตีความได้ว่าจะมีเวลาเหลือสําหรับทํางานถึง 14 ชัว่โมง 

(วิจักขณ์ ชิตรัตน์, 2557) ดังนัน้แรงงานไทยท่ีสนใจจะไปทํางานในซาอุดีอาระเบียจําเป็นต้องศึกษา

กฎหมายของประเทศซาอดีุอาระเบียโดยเฉพาะกฎหมายแรงงานให้เข้าใจเป็นอย่างดี และท่ีสําคญัต้องไป

ทํางานอย่างถูกกฎหมายเน่ืองจากหากมีปัญหาเกิดขึน้ระหว่างการทํางานจะได้มีหน่วยงานของรัฐทัง้ใน

ซาอดีุอาระเบียและไทยให้ความชว่ยเหลือได้อยา่งทนัทว่งที  

 4. บทบาทของรัฐบาลไทยนอกจากจะต้องพยายามสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจให้กบัซาอดีุอาระเบีย

เพ่ือฟื้นฟูความสัมพันธ์อันดีแล้ว ยังต้องระมัดระวังประเด็นอ่อนไหวต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย เช่น ศาสนา ปัญหาชายแดนใต้ ความสมัพนัธ์กับประเทศ

ตา่งๆ ในตะวนัออกกลาง โดยเฉพาะในการสร้างความสมัพนัธ์กับกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง รัฐบาล

ไทยควรกําหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร์แบบสมดุลเน่ืองจากบางประเทศยังคงเป็นคู่ขัดแย้งกับ

ซาอุดีอาระเบีย เช่น อิหร่าน ด้วยเหตุนีไ้ทยจึงควรวางตวัเป็นกลางกับทุกประเทศและพยายามสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีไม่ส่งผลกระทบข้างเคียงต่อประเทศใดประเทศหนึ่ง (ศราวุฒิ อารีย์, 2563) หรืออาจสวม

บทบาทเป็นส่ือกลางในการสานความสัมพันธ์ระหว่างคู่ขัดแย้ง ดงัเช่นท่ีมาเลเซีย กาตาร์ แคนาดา หรือ

บาห์เรน พยายามทําอยู่  ซึ่งบทบาทดังกล่าวน่าจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นของไทยในเวที

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ (ประชาไท, 2565) 
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บทสรุป 

วิสยัทศัน์ซาอดีุอาระเบีย 2030  นํามาซึง่การเปล่ียนแปลงครัง้ประวตัศิาสตร์ในประเทศ 

ซาอดีุอาระเบีย และอาจเป็นเหตผุลหนึ่งท่ีทําให้ซาอุดีอาระเบียกลบัมาฟืน้ฟูความสมัพนัธ์กบัไทยหลงัปม

ร้าวนานกว่า 30 ปี ด้วยเป้าหมายอันสูงสุดในการลดการพึ่งพารายได้หลักจากนํา้มันและสร้างความ

หลากหลายทางเศรษฐกิจทําให้ซาอุดีอาระเบียต้องการแรงงานต่างชาติหลายล้านคนในโครงการพฒันา

ตา่งๆ ในประเทศ ผลจากการพบปะอย่างเป็นทางการระหว่างนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา

และ 1 7เจ้าชายมุฮมัมดั บิน ซลัมาน แห่งราชอาณาจกัรซาอุดีอาระเบียในวนัท่ี 25-26 มกราคม พ.ศ. 2565 

สง่ผลตอ่การปรับความสมัพนัธ์ทางการทตูสูร่ะดบัปกตอิยา่งสมบรูณ์ การสร้างความร่วมมือและการพฒันา

ร่วมกันในหลายด้านระหว่างสองประเทศ และหนึ่งในนัน้คือการฟื้นฟูความสมัพนัธ์ด้านแรงงานระหว่าง

ประเทศ การจัดทําข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียถือเป็นโอกาสอัน

สดใสของแรงงานไทยในการกลบัเข้าไปทํางานในซาอดีุอาระเบียอีกครัง้เน่ืองจากแรงงานไทยเป็นท่ียอมรับ

ของนายจ้างต่างชาติ แรงงานสตรีมีโอกาสในการเข้าไปทํางานในซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึน้ ความต้องการ

แรงงานตา่งชาติจํานวนมากโดยเฉพาะแรงงานภาคบริการ และบทบาทของรัฐบาลไทยทัง้ทางด้านการทูต

และการพฒันาคณุภาพของแรงงานไทย แตใ่นขณะเดียวกนัก็อาจมีความท้าทายตา่งๆ ท่ีต้องเผชิญไม่ว่าจะ

เป็นความจําเป็นเร่งด่วนในการยกระดบัการศึกษาและทกัษะทางภาษา การประเมินความพร้อมของตวั

แรงงานเองในการเข้าไปทํางานในซาอดีุอาระเบียเน่ืองจากความยากลําบากในการปรับตวั การใช้ชีวิต และ

ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งการทํางาน และการพงึระวงัเก่ียวกบัประเด็นความอ่อนไหวทางการเมือง ดงันัน้

ความสําเร็จในการจดัส่งแรงงานไทยไปซาอดีุอาระเบียจะมากหรือน้อยเพียงใดขึน้อยู่กบัความมุ่งมัน่อย่าง

จริงจงัทัง้ระดบัภาครัฐและระดบับคุคล 
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